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Z á p i s   č í s l o  39/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 10. 12. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
Zdeněk Kříž   člen rady 
PaedDr. David Holman  člen rady 

 
Nepřítomen:  Jiří Filip Koláček, MBA 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
Starosta zahájil jednání v 22,45 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Pověření k podpisu smluv 
 

2.  Informace k veřejné zakázce na zpracování „Předběžné studie výstavby ČOV 
Kuřim“ 

 
3.  Darovací smlouva 

 
 

1. Pověření k podpisu smluv 
(Příloha č. 1, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. L. Tomšů) 
 
Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o., jako správce hřbitova žádá RM, aby pověřila podpisem 
nájemních smluv na hrobová místa Ing. Jaroslava Hamříka – OŽP. 
 
Odůvodnění: 
Z důvodu vytíženosti starosty města a urychlení agendy spojené s uzavíráním výše uvedených smluv 
je vhodné touto kompetencí pověřit odbor, pod nějž daná problematika spadá, tedy OŽP, konkrétně 
Ing. Jaroslava Hamříka, který má kapitolu hřbitov na starosti. 
Tuto možnost jsme konzultovali s Mgr. Kavkou – OMP, který odsouhlasil, že zákon tuto možnost 
připouští. Smlouva pak v tomto případě bude doplněna na straně pronajímatele textem: Ing. Jaroslav 
Hamřík – pověřený RM. 
 
Přijaté usnesení: 758/2013 - RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění rozhodování o uzavírání nájemních smluv, jejichž 
předmětem bude nájem hrobového místa nebo kolumbária na hřbitově v Kuřimi do 
kompetence Odboru životního prostředí Městského úřadu Kuřim a pověřuje 
podpisem těchto smluv Ing. Jaroslava Hamříka. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

2. Informace k veřejné zakázce na zpracování „Předběžné studie 
výstavby ČOV Kuřim“ 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Kuchyňka) 
 
Důvodová zpráva: 
Výzva k podání nabídky na výše uvedenou zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou 
100.000 Kč bez DPH byla zaslána e-mailem dne 26. 11. 2013 následujícím třem osloveným firmám, 
jež projevily zájem o zpracování požadované studie: 



 2 

1) Ing. Roman Sládek, ProVenkov, spol. s r. o., - zpracovatel studie provozu a rozvoje 
infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací města Kuřimi dokončené v lednu 2013 

2) Sweco Hydroprojekt, a.s., odštěpný závod Brno – zpracovatel generelu odvodnění města 
Kuřimi 

3) VHZ-DIS, spol. s r.o., Mírová 25, Brno – společnost zajišťující přes 20 let projekty a výstavbu 
ČOV 

Pořadí dle jediného kritéria pro výběr – nabídkové ceny vč. DPH: 

pořadí firma Nabídková cena vč. 
DPH 

1 VHZ-DIS, spol. s r.o. 77 087 

2 Sweco Hydroprojekt, a.s., odštěpný závod Brno 77 440 

3 ProVenkov, spol. s r.o. 85 000 

 
Společnost VHZ-DIS, spol. s r. o. nabídla cenu na zpracování obou fází předběžné studie ve výši 
77.087 Kč včetně DPH (po slevě ve výši 60 % z celkové ceny skládající se ze součtu ocenění 
jednotlivých prací na studii) s možností fakturovat samostatně po částech po ukončení jednotlivých 
fází se splatností faktur do 30 dnů od vystavení daňového dokladu. 
 
Společnost Sweco Hydroprojekt, a.s., odštěpný závod Brno nabídla cenu za zpracování studie ve výši 
77.440 Kč včetně DPH. 
 
Společnost ProVenkov, spol. s r.o. nabídla cenu za zpracování studie ve výši 85.000 Kč včetně 
DPH. 
 
Ve výzvě byly specifikovány následující 2 fáze studie s tím, že na každou z nich bude určeno 50 % 
celkové nabídkové ceny s právem zadavatele nerealizovat 2. fázi zakázky v případě neproveditelnosti 
výstavby ČOV: 

- 1. fáze - posouzení proveditelnosti výstavby ČOV na vytipovaných pozemcích po projednání 
s DOSS a dotčenými organizacemi z hlediska vypouštění odpadních vod do vodního toku 
Kuřimka - do 31. 1. 2014 

- 2. fáze - vypracování vlastní předběžné studie proveditelnosti výstavby ČOV na vytipovaných 
pozemcích včetně nutných investic do stokové sítě dle generelu odvodnění města Kuřimi 
a požadavků Povodí Moravy, s. p., posouzení možností financování výstavby a stanovení 
ročních nákladů provozovatele spojených s provozováním nové  ČOV  – do 30. 4. 2014. 

 
Podmínkou cenové nabídky bylo předložení referencí zakázek obdobného charakteru uskutečněných 
uchazečem v posledních 3 letech. VHZ-DIS tyto údaje uvádí na své webové stránce a Sweco 
Hydroprojekt, a.s. předložila seznam zakázek v nabídce. Společnost ProVenkov, spol. s r.o. uvedla 
jako referenci studii provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací města Kuřimi. 
 
Dle sdělení společnosti VHZ-DIS, spol. s r.o. by do 1. fáze studie bylo vhodné zahrnout i posouzení 
možností financování výstavby nové ČOV a ekonomiky jejího provozování. Dle přílohy č. 1 k usnesení 
vlády ČR z 20. 4. 2009 o „Aktualizaci strategie financování požadavků na čištění městských 
odpadních vod“ je město Kuřim uvedeno v seznamu 171 aglomerací, u kterých ČOV vyhovuje (ČOV 
Modřice) a jsou z pohledu MZe a MŽP „vyřešené“. To fakticky znemožňuje získání dotací ze SFŽP na 
výstavbu nové ČOV v Kuřimi, pokud bude i do budoucna dostatečná kapacita ČOV Modřice. 
 
Negativní zkušenosti se získáváním dotace ze SFŽP má např. město Hostivice (cca 8 tis. obyvatel), 
které má zpracovaný projekt II. etapy rekonstrukce ČOV technologií membránové separace o RN cca 
50 mil. Kč bez DPH a o dotaci ze SFŽP žádalo několikrát neúspěšně. Zamítnutí dotace bylo dle 
místostarosty Hostivic Ing. Jiřího Kučery zdůvodněno i tím, že technologie membránové separace 
nebyla dosud v ČR realizována u ČOV pro obec jejich velikosti (má se jednat o intenzifikaci stávající 
ČOV na 14 000 EO). Město Hostivice, které má stavební uzávěru z důvodu nedostatečné kapacity 
ČOV, se pro rekonstrukci  ČOV rozhodlo i bez dotace od SFŽP, neboť má přislíbenu spoluúčast na 
financování ČOV od několika firem hodlajících zrealizovat své podnikatelské záměry ve městě 
sousedícím s Prahou. 
 
Dle sdělení Tesly Hloubětín, projektující ČOV s technologií membránové separace od firmy Mitsubishi, 
by předběžné RN ČOV Kuřim pro 15-18 000 EO s touto technologií činily při stavbě „na zelené louce“ 
cca 115 mil. Kč bez DPH (jedná se pouze o hrubý odhad). Vzhledem k výše uvedenému se nyní 
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nejeví reálné získání dotace na výstavbu nové ČOV s pravděpodobnou nutností financování výstavby 
ČOV s vlastních finančních prostředků města a dlouhodobých bankovních úvěrů. Při financování 
výstavby ČOV bez čerpání dotací by nemusela být zahrnuta výstavba ČOV Kuřim do plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací zpracovávaného OŽP Jihomoravského kraje – je to pouze jedna z podmínek 
pro získání dotací ze SFŽP.  
 
Na základě uvedených informací dávám na posouzení 2 následující varianty: 
 

1) Objednat předběžnou studii proveditelnosti výstavby ČOV u společnosti, jež nabídla nejnižší 
cenu za její zpracování (VHZ-DIS, spol. s r.o. – 77.087 Kč vč. DPH) a v objednávce 
specifikovat termín 1. fáze (do 31. 1. 2014) s požadavkem v 1. fázi posoudit kromě 
proveditelnosti výstavby na vytipovaných pozemcích po projednání s DOSS a dotčenými 
organizacemi z hlediska vypouštění odpadních vod do vodního toku Kuřimka i ekonomiku 
provozování ČOV firmou založenou městem a možnosti profinancování výstavby ČOV 
u pouze předběžného odhadu rozpočtových nákladů výstavby ČOV. Současně stanovit ve 
smyslu výzvy z 26. 11. 2013 možnost fakturování za 1. fázi studie 50 % z nabídkové ceny 
s právem zadavatele odmítnout realizaci 2. fáze studie v případě neproveditelnosti výstavby 
ČOV. Náklady na studii jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu 2014 na akci „ČOV – zahájení 
projektové přípravy“, na kterou je v r. 2014 navrženo 650 tis. Kč. 

2) Odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít objednávku s žádným uchazečem 
 
Diskuse: 
O. Štarha – nyní by výzvu zrušil a objednávku by neuzavřel. Klasická čistírna by nesplnila požadavky 
vodáren. 
D. Sukalovský – nerozumí tomu, že klasická čistírna je dražší a přesto neodpovídá požadavkům. 
 
 
 

3. Darovací smlouva 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Městský úřad Kuřim, odbor majetkoprávní, požádal na základě požadavku rady města o finanční 
příspěvek obce, jejichž občané jsou ubytováni v sociálním ubytování v Kuřimi. Zastupitelstvo obce 
Jinačovice rozhodlo městu Kuřim udělit dar ve výši 5.000 Kč za jednoho jinačovického občana 
bydlícího v Kuřimi. Darovací smlouvu schválilo Zastupitelstvo obce Jinačovice 9. 12. 2013. Smlouvu 
předkládáme v příloze a žádáme radu města o schválení. 
 
Příloha: Darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 759/2013 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s dárcem – obcí Jinačovice, 

IČ 00281883, se sídlem Jinačovice 83, na dar ve výši 5000 Kč, poskytnutý městu 
Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 22,50 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Oldřich Štarha 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
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V Kuřimi dne 10. 12. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1  Pověření k podpisu smluv 
2  Informace k veřejné zakázce na zpracování „Předběžné studie výstavby ČOV Kuřim“ 
3, 3A  Darovací smlouva 


